Septembrie 29, 2013:

Duminica a XIX-a după Rusalii
(Predica de pe munte - Iubirea vrăjmașilor)
Apostolul: II Cor. 11:31-33, 12:1-9:
Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus, Cel ce este binecuvântat în veci, ştie că nu
mint! În Damasc, dregătorul regelui Areta păzea cetatea Damascului, ca să mă prindă, Şi
printr-o fereastră am fost lăsat în jos, peste zid, într-un coş, şi am scăpat din mâinile lui. Dacă
trebuie să mă laud, nu-mi este de folos, dar voi veni totuşi la vedenii şi la descoperiri de la
Domnul. Cunosc un om în Hristos, care acum paisprezece ani - fie în trup, nu ştiu; fie în afară
de trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie - a fost răpit unul ca acesta până la al treilea cer. Şi-l ştiu pe
un astfel de om - fie în trup, fie în afară de trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie. Că a fost răpit în rai şi
a auzit cuvinte de nespus, pe care nu se cuvine omului să le grăiască. Pentru unul ca acesta
mă voi lăuda; iar pentru mine însumi nu mă voi lăuda decât numai în slăbiciunile mele. Căci
chiar dacă aş vrea să mă laud, nu voi fi fără minte, căci voi spune adevărul; dar mă feresc de
aceasta, ca să nu mă socotească nimeni mai presus decât ceea ce vede sau aude de la mine. Şi
pentru ca să nu mă trufesc cu măreţia descoperirilor, datu-mi-s-a mie un ghimpe în trup, un
înger al satanei, să mă bată peste obraz, ca să nu mă trufesc. Pentru aceasta de trei ori am
rugat pe Domnul ca să-l îndepărteze de la mine; Şi mi-a zis: Îţi este de ajuns harul Meu, căci
puterea Mea se desăvârşeşte în slăbiciune. Deci, foarte bucuros, mă voi lăuda mai ales întru
slăbiciunile mele, ca să locuiască în mine puterea lui Hristos.

Evanghelia: Luca 6:31-36:
Şi precum voiţi să vă facă
vouă oamenii, faceţi-le şi voi
asemenea; Şi dacă iubiţi pe cei ce
vă iubesc, ce răsplată puteţi avea?
Căci şi păcătoşii iubesc pe cei ce îi
iubesc pe ei. Şi dacă faceţi bine
celor ce vă fac vouă bine, ce
mulţumire puteţi avea? Că şi
păcătoşii acelaşi lucru fac. Şi dacă
daţi împrumut celor de la care
nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce
mulţumire puteţi avea? Că şi
păcătoşii dau cu împrumut păcătoşilor, ca să primească înapoi întocmai. Ci iubiţi pe vrăjmaşii
voştri şi faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi nimic în schimb, şi răsplata voastră
va fi multă şi veţi fi fiii Celui Preaînalt, că El este bun cu cei nemulţumitori şi răi. Ci iubiţi pe
vrăjmaşii voştri şi faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi nimic în schimb, şi
răsplata voastră va fi multă şi veţi fi fiii Celui Preaînalt, că El este bun cu cei nemulţumitori şi
răi. Fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru este milostiv.

Pericopa evanghelică a acestei duminici începe cu ceea ce este în general
cunoscut ca ”regula de aur a creștinismului:” precum voiţi să vă facă vouă oamenii,
faceţi-le şi voi asemenea.

Domnul nostru Iisus Hristos a venit în lume nu numai ca ”să împlinească Legea”
Vechiului Testament, ci și ca să o ridice la un nivel mai înalt, întemeiată nu pe răzbunare,
ci pe dragostea jertfelnică, care a devenit ”Legea Nouă,” Legea Noului Testament. În
Predica de pe Munte, din care face parte această citire evanghelică, Hristos explică cum
Legea Nouă este diferită de Legea Veche (vezi Matei 5:21-48). El explică cum ”dinte
pentru dinte” din legea Veche devine ”întoarce obrazul celălalt” și iubiţi pe vrăjmaşii voştri
în Legea Nouă.
Cei care îmbrățișează Legea Nouă devin parte dintr-un popor nou, un neam nou,
un Israel nou, călăuzit nu de Legea lui Moisi, ci de Legea cea Nouă proclamată de Iisus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu.
După cum Legea Noului Testament este diferită (mai bună) de Legea veche, tot
așa sunt și cei care constituie poporul cel nou, neamul cel nou: Dacă iubiţi pe cei ce vă
iubesc, ce răsplată puteţi avea? Căci şi păcătoşii iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei. Şi dacă faceţi
bine celor ce vă fac vouă bine, ce mulţumire puteţi avea? Că şi păcătoşii acelaşi lucru fac. Şi
dacă daţi împrumut celor de la care nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce mulţumire puteţi avea? Că şi
păcătoşii dau cu împrumut păcătoşilor, ca să primească înapoi întocmai.

Prin venirea Sa în lume, Domnul Iisus Hristos a redeschis porțile Raiului, ale
împărăției lui Dumnezeu, ceea ce a devenit acum răsplata făgăduită celor care urmează pe
urmele Domnului: Ci iubiţi pe vrăjmaşii voştri şi faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să
nădăjduiţi nimic în schimb, şi răsplata voastră va fi multă şi veţi fi fiii Celui Preaînalt.

Pr. George Bazgan

Agapa Duminicală
Pentru această duminică (Sept. 29), următoarele familii
sunt programate pentru Agapa Duminicală:
Liviu & Corina Sasu
Marian & Maria Bob
Ciprian & Gabriela Pîslaru
Mulțumim mult tuturor!
Programul nou pentru Agapa duminicală
începe pe data de 20 octombrie, 2013.
Cei care nu sunt pe listă și doresc să participe,
sunt rugați să sune la Pr. George la nr. telefon 780-473-0029.
Cei care sunt deja pe listă și nu vor să mai participe,
sunați ca să fiți scoși de pe listă!

Serbarea Mustului
A doua ediție a Serbării Mustului se va ține în data de
28 septembrie, 2013, la Centrul Românesc.
Acesta este un eveniment se strângere de fonduri
pentru 2 proiecte majore:
un acoperiș nou pentru Sala mare și renovarea bucătăriei.
Adresăm o invitație călduroasă tuturor membrilor și
sprijinitorilor noștri să participe la acest eveniment!

Masa se servește la orele 19:00 fix!
Biletele sunt $50/adulți și $15/copii (7-14 ani).
Contactați pe Petre Lacatusu la 780-444-6494 sau
Viorel Ciocan la 780-994-2304 pentru bilete!

Vă mulțumim pentru ajutor!

ESTE BINE SĂ ȘTIM
După ce femeia a născut, preotul este chemat acasă, în ziua a opta,
pentru o ”Slujbă pentru femeia care a născut.” Această slujbă constă din
rugăciuni speciale pentru mamă și pentru noul născut. Totodată se citesc
rugăciuni pentru punerea numelui copilului.
În ziua a 40-a după naștere, mama vine cu copilul la biserică.
Rugăciunile care se citesc acum sunt pentru intrarea în biserică a femeii care
a născut și pentru ca să fie vrednică să primească Sf. Împărtășanie. Dacă
pruncul a fost botezat până la 40 de zile, după citirea rugăciunilor respective,
preotul face și înbisericirea pruncului. Dacă pruncul nu a fost botezat,
preotul citește numai prima parte a acestei slujbe, urmând ca partea a doua
(pentru copil) să o citească după botez, când se face și înbisericirea.
Copilul nu poate fi împărtășit înainte de a fi botezat!

